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1. Introduktion  

Efter covid-19-pandemiens nedlukninger i 2020-2021 og nødomlægninger til online undervisning er 

der kommet større fokus på erhvervsskolernes brug af online læring; herunder også hvordan undervis-

ningen kan foregå både fysisk og online samtidig. Undervisning, der foregår med deltagere, som simul-

tant er tilstede både fysisk og online, og hvor alle deltager ’på lige fod’, betegnes her som hybrid un-

dervisning (Lund-Larsen & Jørgensen, 2020). 

Med det hybride læringsrum følger en række nye muligheder. Fx betyder det hybride lærings-

rum, at det måske kan være muligt at løse logistiske udfordringer for elever, som bor langt væk fra sit 

uddannelsessted. For ved hybrid deltagelse kan elever sidde hjemme, følge og deltage i klasseundervis-

ningen. Af samme grund kan den hybride undervisningsform potentielt også løse uddannelsesinstituti-

oners udfordringer med små eller svingende størrelser på elevhold. Herudover kan hybrid undervisning 

også tilbyde elever øget fleksibilitet, da de elever, som normalt vil være fraværende i tilfælde af fx børns 

eller egen sygdom, alligevel kan følge og deltage i undervisningen som onlinedeltager. Og måske kan 

man endda forestille sig, at det hybride læringsrum på længere sigt kan bidrage til en grundlæggende 

gentænkning af forholdet mellem praktik og skoleperioder på danske erhvervsuddannelser, så under-

visning måske kan foregå langt tættere på, i og med erhvervenes praksis. 

 Dog byder det hybride læringsrum ikke kun på nye muligheder, men kan også være årsag til 

nye didaktiske, pædagogiske og teknologiske udfordringer. Formålet med denne undersøgelse er der-

for at sprogliggøre og vejlede omkring de teknologiske, pædagogiske og didaktiske muligheder og ud-

fordringer, som kan identificeres i arbejdet med hybrid undervisning på Social- og sundhedsskolen 

Skive-Thisted-Viborg. Dette indebærer en (1) grundlæggende begrebsafklaring efterfulgt af (2) en be-

hovsafklaring i forhold til tekniske løsninger samt (3) forslag til, hvordan man i praksis kan gribe hybrid 

undervisning an – teknisk, didaktisk og pædagogisk. 

Indledningsvis vil jeg dog først kort skitsere forskellene mellem fjernundervisning, blended lear-

ning og hybrid learning i lyset af erfaringerne fra coronanedlukningerne, så de særlige vilkår for den 

hybride undervisning kan træde tydeligere frem. 

2. Fjernundervisning under coronanedlukningen 

Under coronapandemien i 2020-21 var alle landets uddannelsesinstitutioner udsat for nedlukninger, 

som begrænsede eller helt forbød fysisk fremmøde på institutionernes matrikler. Som følge heraf arbej-

dede man landet over med nødundervisning i form af fjernundervisning. Fjernundervisning defineres 
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her som en undervisningsform, hvor undervisningen understøttes af IT og afvikles uden fysisk tilstede-

værelse for de involverede parter (Hansen, 2017, s. 5). 

En rundspørge (Jørgensen, et al., 2020) blandt elever og lærere på ungdomsuddannelser om er-

faringer med fjernundervisning under coronanedlukningen viser, at de fleste lærere vurderer, at de kan 

overføre erfaringer fra fjernundervisning til almindelig undervisning. Herudover vurderer lærerne også, 

at det virtuelle rum potentielt kan fungere som et supplement til det fysiske rum samt understøtte dif-

ferentieret undervisning. Lærerne erfarede også et særligt potentiale i forhold til at øge studieaktivite-

ten hos introverte elever og at fremme skriftlighed i undervisningen. Mere til erfarede de, at online-

undervisning havde potentiale til at tilvejebringe mere koncentration og ro end i det traditionelle klas-

serum, og at denne undervisningsform også egnede sig til gruppearbejde og lærervejledning. 

Dog viser undersøgelsen, at fagligt svage elevers læring, motivation og koncentration blev påvir-

ket negativt, og at fjernundervisningen vanskeliggjorde lærernes føling med elevernes læringsproces. 

Herudover gav elever udtryk for, at de selv erfarede mindre trivsel såvel som læring under coronaned-

lukningens fjernundervisning. Det er også værd at bemærke, at både elever og undervisere oplevede 

fjernundervisningen under coronanedlukningen som værende ensformig, og at de derfor savnede vari-

ation. 

Selvom der i ovenfor nævnte rundspørge kunne identificeres en række negative følger af gym-

nasieskolernes første forsøg med fjernundervisning, så viste undersøgelsen også, at de fleste lærere 

havde erfaret adskillige pædagogiske og didaktiske potentialer i det virtuelle rum. Derfor synes det re-

levant at undersøge, hvordan man kan arbejde med det virtuelle læringsrum på en måde, hvor man kan 

drage fordel af dets styrker og undgå det svagheder. 

 

3. Blended learning som didaktisk innovation 

På baggrund af førnævnte rundspørge (Jørgensen, et al., 2020) peger Lund-Larsen, Jørgensen & Andre-

sen (2021) på, at mange af lærerne i arbejdet med fjernundervisningen under coronanedlukningen er 

blevet digitalt innovative. For som vi så, vurderede de fleste lærere at kunne se relevansen af onlineun-

dervisning i forhold til udvikling, supplering, gennemførelse og differentiering af undervisning. Derfor 

argumenterer Lund-Larsen, Jørgensen & Andresen for blended learning som en ny normaltilstand, hvor 

der i vidensdelende fællesskaber udforskes nye måder at undervise med IT på. 

I tråd hermed foreslår også Hansen (Plechinger, 2020), at der i kølvandet af lærernes erfaringer 

med fjernundervisning bør arbejdes videre med at udforske og afprøve det virtuelle læringsrums poten-

tialer og muligheder i form af blended learning. For blended learning ”(…) tager det bedste fra begge 
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verdener og veksler mellem onlineaktiviteter og fysisk fremmøde og integrerer det i et samlet forløb” 

(Plechinger, 2020). Denne opfordring skyldes ikke mindst, at coronanedlukningen betød, at landets un-

dervisere på meget kort tid oplevede et fælles kompetenceløft i forhold til IT-teknisk viden og erfaring. 

Der skal, med andre ord, smedes, mens jernet er varmt. 

Men hvad er helt præcist forskellen på fjernundervisning og blended learning? Hvor fjernunder-

visning er en udelukkende virtuel eller online aktivitet, så er der med blended learning tale om en inten-

tionel vekslen eller differentiering mellem fysiske og online læringsrum i henhold til hver deres didakti-

ske muligheder og begrænsninger.1 I tråd hermed betegner Dalsgaard & Konnerup (2021) blended lear-

ning som en åbning mod at tilrettelægge undervisning på nye måder; en gentænkning af undervisning 

og uddannelser med inddragelse af forskellige metoder, teknologier og undervisningsformer – både on- 

og offline. 

Men de mange nye muligheder og læringskontekster betyder også nye udfordringer. Særligt i 

forhold til at sikre, at online og fysiske formater i den blendede undervisning ikke opleves som fragmen-

terede, parallelle eller adskilte forløb (Dalsgaard & Konnerup, 2021). Et blended undervisningsforløb bør 

derfor akkompagneres af pædagogiske og didaktiske tilgange, som imødekommer de udfordringer og 

særlige vilkår, som gør sig gældende i blended learning. Christensen, Hansen & Kjær (2020, s. 2) argu-

menterer i den forbindelse for et didaktisk redesign af hele undervisningsforløbet og ikke blot de dele 

af forløbet, som finder sted på eller via online læringsplatforme. Ifølge dem skal blended learning derfor 

forstås som ”(…) faciliterede, aktive, interaktive og integrerede forløb, der via et hensigtsmæssigt mix af 

online og F2F læringsaktiviteter understøtter den studerendes arbejde med og opnåelse af de opstillede 

læringsmål” (Christensen, Kjær, & Hansen, 2020, s. 4). 

 Som vi kommer til at se i nedenstående, viser det sig, at Christensen, Hansen & Kjærs (2020) 

tanker og principper om blended learning i høj grad også kan perspektiveres til hybrid learning. 

 

4. Hybrid learning – et helt nyt læringsrum 

Hvor fjernundervisning udelukkende finder sted i et online læringsrum, og hvor blended learning skifter 

intentionelt mellem to, henholdsvis online og fysiske læringsrum, da opstår med hybrid learning et helt 

                                                      

 

1 Blended learning er ikke et nyt fænomen i Danmark. For her har det i snart tyve år været muligt at gennemføre lærerud-
dannelsen via en såkaldt netlæreruddannelse. Fx på Læreruddannelsen i Nr. Nissum (VIA University College, u.d.). Selvom 
uddannelsen går under betegnelsen ’netlærer’, er der ikke tale om fjernundervisning, men om en intentionel organisering af 
undervisningen, hvor der både indgår fjernundervisning og fysisk fremmøde. 
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nyt eller tredje læringsrum, der simultant er både fysisk og online. Lund-Larsen & Jørgensen (2020) fra 

’Det Nationale Videnscenter for e-læring’ definerer hybrid læring således: 

 

”Hybrid undervisning egner sig til den situation, hvor undervisere og elever er spredt på flere 

lokaliteter, men på trods af det deltager alle samtidigt i undervisningens aktiviteter. Underviseren 

er typisk på skolen sammen med nogle, ikke alle, af klassens elever, mens de øvrige elever delta-

ger fra andre steder fx hjemmefra eller fra en anden af skolens lokaliteter. Video og lyd samt 

online værktøjer skaber en synkron forbindelse og en fælles kontekst for undervisningen. Hybrid 

undervisning sigter mod at gennemføre synkron undervisning og læringsaktiviteter mellem elever 

og lærere, hvor alle deltager ligeværdigt og bidrager” (Lund-Larsen & Jørgensen, 2020, s. 8).2 

 

I dansk/finsk regi har også Hilli, Nørgaard & Aaen (2019) fremsat et begreb om det hybride læringsrum, 

dets særlige kendetegn, potentialer og udfordringer. Dette har de gjort på baggrund af et transnationalt, 

hybridt læringsforløb og -samarbejde mellem tre lærere og tredive elever fra henholdsvis Aarhus uni-

versitet, Danmark, og Åbo Akademi University, Finland. Med begrebet om hybride læringsrum skelner 

Hilli, Nørgaard & Aaen skarpt imellem det bevidst designede, hybride læringsrum overfor den type af 

virtuelle klasserum, hvor det fysiske læringsrum og dets traditionelle didaktik blot flyttes til online eller 

digitaliseres. For ligesom Christensen, Hansen & Kjær (2020) argumenterede for om blended learning, 

mener Hilli, Nørgaard & Aaen, at også hybrid learning udgør en unik læringskontekst, der nødvendigvis 

forudsætter sine egne, særlige pædagogiske og didaktiske tilgange. I den forbindelse fremsætter de, at 

det særlige ved den hybride undervisnings organisering er, at distinktionerne mellem on- og offline læ-

ringsrum udviskes, når deltagerne er simultant til stede både online og fysisk. Disse særlige vilkår bety-

der, at hybriditet udfordrer traditionelle skel mellem lærer- og elevroller, formelle og uformelle kontek-

ster, analog og digital kommunikation, produkt og proces, etc. Der er altså tale om en ny hybrid, som 

ikke blot er blended eller flipped, men sætter sine egne didaktiske rammer og vilkår for undervisningen 

(Hilli, Nørgård, & Aaen, 2019, s. 66-68). Men for at muliggøre dette, er det ifølge Hilli, Nørgaard & Aaen 

                                                      

 

2 Denne form for hybriditet skal dog ikke forveksles med hybriditetsbegrebet hos Sørensen & Levinsen (2019). For hvor Lund-
Larsen & Jørgensens hybriditetsbegreb retter sig mod undervisningens organisering, da retter Sørensen & Levinsens begreb 
om hybriditet sig mod et nyt rammevilkår for menneskets grundlæggende orientering, som indebærer en række nye vilkår 
for og krav til skolen, det enkelte menneske og samfundet. For med begrebet om Den hybride skole forsøger Sørensen & 
Levinsen at give et bud på pædagogiske og didaktiske tilgange, hvormed skolen i dag og fremadrettet kan imødegå disse nye 
krav og vilkår (Sørensen & Levinsen, 2019, s. 8). I denne vejledning er det derfor Lund-Larsen & Jørgensens (2019) hybridi-
tetsbegreb, som der arbejdes videre med. 
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nødvendigt, at undervisere ”(…) bliver hybride i deres tænkning og praksis samt varetager det pædago-

giske ansvar, som følger med disse nye undervisningsformer” (Hilli, Nørgård, & Aaen, 2019, s. 79, Læs: 

MHAs oversættelse). 

Ligesom Christensen, Hansen & Kjær (2020) gjorde det med blended learning, argumenterer Hilli, 

Nørgaard & Aaen (2019) altså for et didaktisk redesign og ikke blot en simpel oversættelse af traditionel 

didaktik til hybrid didaktik. Indhold, metoder, mål, roller og teknologiske løsninger skal derimod tilpasses 

de særlige rammer, logikker og vilkår, som gør sig gældende i arbejdet med det hybride læringsrum. Det 

indebærer også, at læreren skal kunne vurdere og rammesætte det specifikke, hybride læringsmiljø eller 

den økologiske niche (fx teknologi, metoder, roller, materialer, struktur), som tilsammen kan virke un-

derstøttende i forhold til læringsmål, indhold, elevsammensætninger, fysiske rammer m.m. i en given 

læringskontekst (Hilli, Nørgård, & Aaen, 2019, s. 73). På den måde kan man tale om, at det hybride 

læringsrum kalder på nye kompetencer hos underviseren; både didaktiske, pædagogiske og teknologi-

ske. 

 

4.1. Hybrid didaktik og organisering 

Som vi så ovenfor indebærer det hybride læringsrum (ligesom blended learning), at der måske ikke blot 

kaldes på nye kompetencer, men potentielt også anderledes roller, tilgange og praksisser hos både læ-

rere og elever. Derfor kalder en hybride undervisning muligvis også på anderledes former for klassele-

delse, struktur og rammesætning, som kan akkommodere det hybride læringsrums særlige logikker og 

vilkår. Måske betyder dette, at læreren i det hybride læringsrum til en vis grad grad må forlade sin tra-

ditionelle, instruerende eller ledende rolle for i højere grad at indtage en rolle som rammesættende 

facilitator, medspiller og læringsvejleder. Måske kan der også være visse former for læringsmål og -

aktiviteter, som endda ikke egner sig til at blive indfriet eller udøvet i det hybride læringsrum. Netop dét 

peger Lund-Larsen & Jørgen (2020) på, når de i forhold til det hybride læringsrum anbefaler, at tavleba-

seret undervisning begrænses til et ’absolut minimum’ og erstattes af flipped learning i form af video-

optagelser (Lund-Larsen & Jørgensen, 2020, s. 14): ”Der er ingen grund til at spilde muligheden for nær-

hed med eleverne med envejskommunikation. Lærernes tid sammen med eleverne bør handle om dialog” 

(Lund-Larsen & Jørgensen, 2020, s. 14). Derfor bør hybride undervisere måske snarere tilrettelægge det 

hybride læringsrum rundt om undervisningsaktiviteter, som er præget af gensidig dialog og elevaktivitet 

såsom gruppearbejde, diskussioner, m.m. 

Det hybride læringsrum kalder altså på en anden pædagogik og didaktik, som er tilpasset de 

særlige rammevilkår, der gør sig gældende i det hybride læringsrum. Og med tanke på de trivsels- og 

læringsudfordringer som oplevedes under fjernundervisning (Jørgensen, et al., 2020), kan det også 
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betyde, at man måske ikke bør implementere det hybride læringsrum som en total eller absolut løsning, 

hvor al undervisning er organiseret hybridt. Derimod bør man måske snarere anskue arbejdet med det 

hybride læringsrum, som man gør det med blended learning, hvor der er tale om et undervisningsdesign, 

som består af intentionelle skift mellem fysisk og hybrid undervisning (Christensen, Kjær, & Hansen, 

2020; Dalsgaard & Konnerup, 2021). I en sådan hybrid lite-model anvendes det hybride læringsrum ikke 

som en erstatning for det fysiske læringsrum, men som et didaktisk tilbud eller (differentierings)mulig-

hed, som besidder sine egne potentialer og udfordringer. Her bliver det underviserens opgave at vur-

dere, hvor og hvornår den hybride tilgang til undervisning kan være mest hensigtsmæssig i forhold til at 

indfri bestemte færdigheds- og kompetencemål. 

 

4.2. Læring, sociale relationer og tillid 

Udover at kalde på bestemte tilgange til undervisning kan det hybride læringsrum muligvis også betyde 

ændrede vilkår samt nye udfordringer for læringsrummets relationelle dimensioner. For som vi så i re-

sultaterne for rundspørgen i forbindelse med coronanedlukningens fjernundervisning (Jørgensen, et al., 

2020), ses der tegn på, at onlinedeltagere savnede nærvær eller mistrivedes. Den samme pointe synes 

Christina Stenbæk (2019) fra Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg at fremdrage i sit erhvervs-

pædagogiske afgangsprojekt, ”Én skærm – to verdner”. Dette projekt er udarbejdet på baggrund af 

Stenbæks erfaringer med engelskundervisning organiseret som parallelundervisning, hvor to eller flere 

hold på tværs af lokationer forbindes via video og lyd og undervises samtidigt af én lærer. Her konklu-

derer hun, at eleverne oplevede utryghed, og at relationerne lærer-elev og elev-elev kom under pres. 

For eleverne opfattede ikke undervisningen som bestående af ét, men to separate læringsrum, hvor der 

på den anden side sad en ”fremmed klasse” og fulgte med. Ifølge Stenbæk hæmmede dette elevernes 

motivation betydeligt. 

I den forbindelse synes begrebet om (gensidig) tillid også at spille en særlige rolle i det hybride 

læringsrum. For i en socialkonstruktivistisk optik (Illeris, 2006, s. 44-63) er menneskets læringsproces en 

udfordrende selvoverskridelsesproces, som finder sted i en social kontekst og forudsætter et personligt 

engagement samt vovemod hos den enkelte. For enhver læringssituation består grundlæggende af en 

’dialog’ mellem et individ og sin verden, hvor de konkrete (sociale) omgivelser og den konkrete situation, 

som individet er indlejret i, stiller (nye) spørgsmål (dvs. kalder på handlinger: motoriske, mundtlige, 

skriftlige, mentale, etc.), som individet må forsøge at svare på. Læringsprocessen er således voven-sig-

frem i et forsøg på at svare på et nyt spørgsmål, som verden har stillet, på en ny måde. 
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Den hybride underviser bør derfor være opmærksom på vigtigheden af, at der på tværs af online 

og fysiske læringsrum kultiveres en læringskultur præget af respekt, ansvar, tillid og ordentlighed, hvor 

elever tillidsfuldt tør vove sig frem foran hinanden. Men som rundspørgen (Jørgensen, et al., 2020) viste, 

ses der tegn på, at det er vanskeligere at kultivere sociale relationer i det online rum, hvilket også inklu-

derer fænomener såsom tillid. Derfor må den hybride underviser også være opmærksom på, at det ikke 

kun er den faglige deltagelse, som må være ligeværdig, men også de sociale og trivselsmæssige aspekter 

af undervisningen. Der kaldes derfor også på tydeligt rammer og ordensregler for det sociale samspil i 

det hybride læringsrum. 

I den forbindelse erfarede Stenbæk (2019) ikke blot, at det var vanskeligere at danne relationer 

og skabe nærhed i forhold til elever, som var deltagende online. For manglen på nærhed og tætte rela-

tioner gjorde det også vanskeligere for hende at anerkende, understøtte og evaluere på elevers lærings-

proces. Tilsammen resulterede dette ifølge Stenbæk ikke kun i mindre trivsel, men også mindre motiva-

tion og læringsudbytte hos eleverne. Derfor synes det relevant, at den ’hybride’ underviser gør sig over-

vejelser over, hvad manglen på fysiske og gestiske dimensioner mon kan have af betydning for kommu-

nikation og relationsdannelse imellem fysiske og online deltagere, lærere og elever samt, hvordan man 

kan tilrettelægge en undervisning og evalueringsformer, som kompenserer for dette. 

Disse forhold kalder altså på, at hybrid undervisningstilrettelæggelse ikke kun bør ledes af fag-

lige, men også sociale mål. For ellers er der en reel risiko for, at der på den ene side kan opstå sociale 

mangler, utryghed eller mistrivsel hos online-deltagere, eller at kvaliteten af underviserens evaluering 

på den anden side kan ske at forringes, hvilket også vil ramme elevers læringsudbytte. 

 

4.3. Nye læringsrum betyder nye udfordringer 

Ovenstående betragtninger peger på, at det hybride læringsrum stiller nye krav til undervisningens me-

toder og indhold. Både i, under og efter undervisningssituationen. Derfor kan det antages, at hybrid 

undervisning – i hvert fald til at starte med – indebærer en øget forberedelsesbyrde og følgelig forud-

sætter øget forberedelsestid til den hybride underviser. 

Den hybride underviser kan også opleve et behov for kompetenceudvikling. Ikke kun i forhold til 

grundlæggende didaktiske, pædagogiske og IT-tekniske tilgange til hybrid undervisning, men også i for-

hold til hvordan man helt konkret og i praksis bør agere eller fordele sin opmærksomhed i det hybride 

læringsrum. For hvis ikke underviseren er tilstrækkeligt klædt på til at imødekomme det hybride læ-

ringsrums særlige udfordringer, kan der opstå risici for lavere læringsudbytte eller mistrivsel hos hen-

holdsvis undervisere og elever. Hertil kan der være store forskelle på elever og underviseres IT-kompe-

tencer, og arbejdet med IT kan for nogle måske endda opleves så vanskeligt, at motivation og 
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mestringsforventninger påvirkes negativt. På den samlede baggrund synes det relevant, at der i imple-

menterings- og udviklingsfasen af den hybride undervisningsform er en IT-pædagogisk medarbejder til-

gængelig, som kan yde IT-undervisning til undervisere og elever, support samt sparring i valg, udarbej-

delse eller tilpasning af teknologiske ’læringsmiljøer’.3 Dermed vil underviseren ikke komme til at stå 

alene i arbejdet med support af elever, teknologiske løsninger eller didaktisk design af den hybride un-

dervisning. 

Det er også muligt, at den hybride deltagelsesform ikke egner sig til alle typer af elever. For det 

kræver mere selvledelse og ansvar for egen læring at sidde hjemme og arbejde koncentreret foran sin 

computer, end det kræver at sidde i et fysisk klasserum. For i det fysiske klasserum kan underviseren 

løbende holde øje med, evaluere på og vejlede den enkelte elev. Her behøver den fysiske elev altså ikke 

i samme grad som de elever, der deltager online, (formå) at være tovholder på egen læring. Det skal 

derfor undgås, at hybrid deltagelse kan blive en let udvej eller faldgrube for udsatte elever. 

 Dette indikerer også, at det fysiske klasserums rammesætning og klasseledelse ikke kan over-

sættes direkte til en hybrid kontekst. Men for at muliggøre at den enkelte elev bedre kan tage ansvar 

for og lede egen læringsproces, bør den hybride underviser prioritere eksplicit rammesætning og struk-

turering af undervisningens hvad, hvem, hvordan, hvornår og hvor længe. Ikke kun med henblik på pla-

ner, aktiviteter, indhold, målsætning og tidsestimater, men også i forhold til at designe den hybride 

undervisning omkring formative evalueringsstrukturer/-aktiviteter. For i ovenstående undersøgelser 

(Jørgensen, et al., 2020; Stenbæk, 2019) så vi, at det opleves vanskeligt at evaluere på onlinedeltageres 

læringsproces. Ved at inkorporere eksplicitte, formative evalueringsstrukturer i den hybride undervis-

ning (fx i form at evalueringssamtaler, små opgaver, refleksion, opsamlinger, m.m.) kan undervisere 

bedre evaluere løbende på og tilpasse elevers læringsprocesser. Men elever vil også løbende kunne få 

feedback på egen læringsproces, hvilket også understøtte ledelse af og ansvar for egen læring. 

Endeligt synes det også relevant for enhver organisation, som ønsker at udforske den hybride 

undervisnings potentialer, at man har øje for, om potentielle teknologiske løsninger kan leve op til per-

sondataforordningen (GDPR) (Hilli, Nørgård, & Aaen, 2019; Datatilsynet, u.d.). Især hvis man ønsker at 

filme elever eller streame undervisning. I den forbindelse skal udarbejdes beskrivelser og procedurer for 

video- og lydoptage/-streaming i henhold til sikkerhed og persondata.4  

                                                      

 

3 Jf. Hilli, Nørgård & Aaens (2019, s. 73) begreb om økologiske niche. 
4 Her henvises til Marie Skovsted Marquartsen, som er GDPR-konsulent på Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. 
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5. Teknologiske behov og løsninger 

Som tidligere nævnt arbejdes der i denne vejledning med en definition på hybrid undervisning, som er 

hentet fra Det Nationale Videncenter for e-læring (Lund-Larsen & Jørgensen, 2020). Her er hybrid un-

dervisning karakteriseret af, at der er synkron deltagelse, og at alle elever deltager ligeværdigt og kan 

bidrage5. Ved første øjekast kan det måske virke som om, dette ikke udgør høje krav til valget af tekno-

logiske (og didaktiske) løsninger. Men retter man opmærksomhed mod begreberne, synkron og lige-

værd, så ændrer denne opfattelse sig hurtigt. For med begrebet om ’synkronitet’ henvises til, at delta-

gere både online og fysisk er til stede og interagerer med undervisningen på én og samme tid. Der må 

altså hverken kunne opstå betydelige forsinkelser, udfald eller teknisk ustabilitet: 

 

”Teknikken skal virke. Uafbrudt. Men der er selvfølgelig ”udfald”. Det stresser læreren at vide, at 

det kan ske når som helst; det stresser læreren, når det sker; og eleverne mister fokus. (…) Un-

derviseren har et kæmpemæssigt ansvar for, at så mange som muligt i det mindste kan se og 

høre hinanden. (…) Det ansvar er en stor byrde for underviseren” (Lund-Larsen & Jørgensen, 

2020, s. 11). 

 

Dette stiller selvsagt høje krav til både internetforbindelse, hardware og brugervenlighed på både un-

derviser- og elevsiden. Herudover indebærer begrebet ’ligeværd’, at der fagligt såvel som psykologisk 

og socialt ikke må opstå forskelle i elevernes oplevelse af eller udbytte fra undervisningen, som vil kunne 

tilskrives en henholdsvis online eller fysisk deltagelsesform. De teknologiske og pædagogisk-didaktiske 

løsninger i en ligeværdig og synkron, hybrid undervisning skal derfor være designet og implementeret, 

så de muliggør en stabil, synkron og brugervenlig deltagelse, hvor hverken elever i klassen eller i hjem-

met er dårligere – eller bedre – stillet. Derfor skal alle undervisere og elever i en fuldstændig ligeværdig 

løsning kunne både se og høre hinanden. 

Hvis der derimod arbejdes med en form for blended løsning – eller hybrid lite, hvor fx kun tyve 

procent af undervisningen er hybrid, og hvor den resterende del er med fysisk tilstedeværelse for alle, 

så kan man muligvis anvende en simplere teknisk løsning. For når kun en mindre del af den samlede 

undervisning er hybrid, så kan det måske være tilstrækkeligt i plenumundervisningen, hvis kun 

                                                      

 

5 Alternativt kunne man også forestille sig en form for asynkron, hybrid undervisning, hvor online deltagere ser videoopta-
gelser af klasseundervisning (jf. flipped learning) og interagerer med det fysiske klasserum digitalt og tidsmæssigt forskudt i 
forhold undervisningen i det fysiske klasserum. Det er dog vanskeligere at se, hvordan en sådan undervisningsform kan til-
godese et ideal om ligeværdighed (social og fagligt). 
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underviseren kan se onlinedeltagerne og omvendt. Men selv i en sådan løsning vil online og fysiske del-

tagere stadig have mulighed for at se og høre hinanden i fx gruppearbejde ved at bruge egne enheder 

(PC, iPads, telefoner, m.m.). 

Herunder vil der først blive præsenteret en række refleksioner over behov på henholdsvis un-

derviser- og elevsiden. Dernæst vil der blive opstillet tre helt konkrete, teknologiske løsningsforslag til, 

hvordan man kan indrette og rammesætte det hybride læringsrum. 

 

5.1. Underviser- og elevbehov 

I et underviserperspektiv kan der skelnes mellem at undervise med og via IT. Langt de fleste undervisere 

er efterhånden vant til at undervise med læringsunderstøttende/-faciliterende IT-værktøjer i den tradi-

tionelle undervisning. Hertil har coronanedlukningernes fjernundervisning betydet, at undervisere har 

oplevet et væsentligt kompetenceløft i forhold til at undervise via IT. I det nye, hybride læringsrum un-

dervises der med IT, når der anvendes digitale medier (pdf-filer, video, lyd, e-bøger, m.m.), læringsplat-

forme (fx LMS) eller IT-værktøjer (fx skoletube, tekstbehandlingsprogrammer, videoredigering, m.m.). 

Men der undervises samtidig via IT, idet undervisningen er tilrettelagt og gennemført omkring en online 

mødeplatform (fx Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, m.m.). 

Fælles for undervisning både med og via IT er, at der traditionelt set har været tale om ét klasse- 

eller læringsrum: det fysiske klasserum eller fjernundervisningens online læringsrum. Heroverfor er den 

særlige udfordring ved den hybride undervisningsform, at der – på én og samme tid – skal undervises 

med og via IT til to forskellige klasse- eller læringsrum: det fysiske og det online. Og mere til har den 

hybride underviser ansvar for at tilrettelægge og gennemføre undervisningen, så der ikke forbliver tale 

om to parallelle rum, men om en reel sammensmeltning eller kontinuerlig sammentrækning af disse to 

rum til én hybrid. Dette udgør en væsentlig, pædagogisk-didaktisk udfordring for underviseren: 

 

”Elever derhjemme føler sig i udgangspunktet hægtet af. De er i udgangspunktet mindre motive-

rede for at deltage. Dermed har læreren også en anden pædagogisk udfordring i sin undervis-

ning” (Lund-Larsen & Jørgensen, 2020, s. 11). 

 

5.1.1. Brugervenlighed 

Tilsammen betyder ovenstående, at der kaldes på brugervenlige teknologiske løsninger, som efterlader 

overskud hos underviseren til de dynamiske, pædagogisk-didaktiske refleksioner og handlinger, som 
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enhver undervisningssituation kalder på. For disse bliver ikke mindre væsentlige, når underviseren skal 

udarbejde og drifte pædagogisk-didaktiske designs, som kan sammensmelte to adskilte rum til et. 

 

”Presset fra de ændrede præmisser kan få lærere til at falde tilbage på en kendt og ”tryg” under-

visningsform: tavlebaseret og lærerstyret undervisning, der er kendetegnet af flere lange oplæg 

og præsentationer. Den undervisningsform er uhensigtsmæssig i hybrid undervisning” (Lund-

Larsen & Jørgensen, 2020, s. 11). 

 

Derfor bør underviseren ikke skulle bruge mange ressourcer og opmærksomhed på at opstarte, drifte 

eller løse tekniske problemer (fx manuelt styre kamera, m.m.), men skal derimod kunne koncentrere sig 

om de pædagogisk-didaktiske refleksioner før, under og efter, som skal til for at få den hybride under-

visning til at lykkes for både elever og undervisere. Det er således afgørende, at valget falder på bruger-

venlige og for så vidt som muligt automatiske (selvstyrende), teknologiske løsninger. 

Særligt i opstartsfasen af arbejdet med det hybride læringsrum er det også væsentligt, at de 

teknologiske løsninger ikke er mobile. For er løsningerne mobile, vil de skulle opsættes af underviseren 

eller er afhængige af, om underviseren fra gang til gang kan tilslutte sin egen enhed til udstyret (kamera, 

mikrofoner, højtalere, m.m.). Af den grund anbefales det, at undervisningslokaler indledningsvist ind-

rettes som ’hybride rum’, hvor udstyr er stationært, opsat og tilsluttet til en stationær computer/enhed, 

som underviseren blot skal logge ind på. På den måde mindskes risikoen for tilslutnings-, opsætnings- 

eller brugerfejl6. Når undervisere er øvet i at drifte teknologien, og man har udviklet en velfungerende 

praksis for hybrid undervisning, kan det senere udforskes, hvordan man erstatte de stationære løsninger 

med mobile varianter. 

 

5.1.2. Kvalitet af billede og lyd 

Som vi så tidligere, fandtes der væsentlige, sociale udfordringer i arbejdet med online-undervisning, og 

det var vanskeligt for undervisere at vurdere onlinedeltageres læringsprogression og -udbytte 

(Jørgensen, et al., 2020; Stenbæk, 2019). Derfor er det en grundlæggende forudsætning, at alle 

onlinedeltagere og underviseren som et minimum kan både se og høre hinanden. Dog er det ikke kun 

kvaliteten af lyd og billede fra undervisningslokalet, som er af betydning. For også onlinedeltagernes 

                                                      

 

6 Dog kan det indebære en logistisk udfordring for undervisningsplanlæggere, hvis hybrid undervisning er bundet til bestemte 
lokaler. Men administrative udfordringer på denne side er langt at foretrække frem for tekniske problemer på underviser- 
og elevsiden i selve undervisningssituationen. 
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egne enheder skal kunne sende billede og lyd i en rimelig kvalitet, så underviseren og/eller fysiske del-

tagere kan se og høre onlinedeltagerne. Både i forhold til plenumundervisning og gruppearbejde. Derfor 

forudsætter online deltagelse, at elever har adgang til en computer eller tablet med højtalere, kamera 

og mikrofon (fx en iPad). 

 Som online deltager bliver kvaliteten af lyd og billede fra klasserummet afgørende. Er mikrofo-

nen for følsom, kommer den til at opfange al for meget støj, men er den for svag, kan eleverne intet 

høre. På samme måde er det også vigtigt, at kameraet kan levere en god billedkvalitet, så online delta-

gere tydeligt kan se, hvad der foregår i klassen. Til det formål kan man anvende både statiske og ak-

tive/automatiske kameraer og mikrofoner. Hvor de statiske kameraer og mikrofoner optager ét (lyd)bil-

lede, dér kan de aktive kameraer og mikrofoner indstilles til automatisk at prioritere lyd eller at følge 

bevægelse i bestemte zoner i klasselokalet. De aktive/automatiske modeller er dog væsentligt dyrere 

end de statiske. Men ønsker man at indfri idealet om ligeværdighed i den hybride undervisning, så er 

det muligvis den bedste løsning. Hvis man derimod organiserer undervisningen som hybrid lite ud fra et 

blended princip, så kan det muligvis være tilstrækkeligt med en statisk løsning med kun ét kamera. For 

her udgør den hybride undervisningsform kun en mindre del af den samlede undervisning. 

 

5.1.3. Struktur og Learning Management Systems (LMS) 

For at tilgodese behovet for øget struktur, rammesætning og klasseledelse i den hybride undervisning, 

bør man overveje at tilrettelægge undervisningen omkring en platform, som kan være fælles for online 

og fysiske deltagere. Det kan eventuelt være et Learning Management System (LMS) såsom Moodle. For 

herigennem kan skabes en tydelig ramme og struktur for undervisere, fysiske og online deltagere, hvor 

der findes materialer, ressourcer, opgaver, afleveringer, m.m.7 

Ligesom hos underviseren er det væsentligt, at der med de teknologiske løsninger såsom møde-

klient og LMS er tale om brugervenlige programmer og platforme. I den forbindelse kan det være værd 

at gøre sig overvejelser over og eksperimentere med, hvordan man bedst kan strukturere hybride læ-

ringsforløb på et LMS. Skal der fx laves detaljerede dagsordener, påsættes tidsestimater på opgaver/ak-

tiviteter, laves videoinstruktioner (flipped learning) eller andet? 

 

 

                                                      

 

7 På Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg er undervisningen allerede tilrettelagt omkring et LMS. 
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5.2. Teknologiske løsninger 

På baggrund af ovenstående overvejelser vil der i dette afsnit blive opstillet en række mulige soft- og 

hardwareløsninger, som kan bruges eller kombineres til at understøtte det hybride læringsrum8. Disse 

forslag er udarbejdet på baggrund af en kort konsultation fra IT-konsulentfirmaet, ATEA9, og der tages 

udgangspunkt i de eksisterende teknologier, udstyr og praksisser på Social- og sundhedsskolen Skive-

Thisted-Viborg. 

 

5.2.1. Zoom (og LMS) 

Under coronanedlukningen 2021 arbejdede undervisere og elever på Social- og sundhedsskolen Skive-

Thisted-Viborg med mødeplatformen, Zoom10. Derfor anbefales det, at man gør sig sine første forsøg 

med hybrid undervisning via denne mødeplatform. Dette skyldes ikke mindst, at Zoom er let og bruger-

venlig at anvende, men også at platformen kan anvendes udelukkende via en webbrowser på alt fra 

telefoner, tablets og til computere (og derfor ikke nødvendigvis forudsætter installation af et program). 

Derudover tilbyder Zoom en lang række af de funktioner, som det hybride læringsrum kalder på: 

• Zoom giver undervisere (og elever) mulighed for at dele skærm, så underviseren samti-

digt kan vise sit skærmbillede på projektoren i klassen og via Zoom-mødet. 

• I Zoom er det muligt at optage og gemme klasseundervisning fx i forhold til senere eksa-

mensrepetition (flipped learning). 

• Med Zoom kan man lave gruppearbejde, da underviseren både kan oprette, administrere 

og tilse grupper (Breakout Rooms). 

• Endeligt giver Zoom også mulighed for, at elever kan chatte, dele filer med hinanden og 

række hånden op. 

 

Ud over sine mange funktioner er Zoom integreret i Moodle (LMS). Det vil sige, at det er muligt at inte-

grere links til Zoom-møder direkte i læringsforløb. Man kan derfor forstille sig, at man til hvert lærings-

forløb øverst på siden kan indsætte et link til et Zoom-møde, som forbliver aktivitet i de uger, som 

                                                      

 

8 Disse forslag skal dog læses med det forbehold, at der blot er tale om en indledende afsøgning af teknologiske løsninger til 
etablering af det hybride læringsrum med det formål at skitsere, hvordan mulige løsninger kan se ud. Der kan derfor meget 
vel eksistere både billigere, bedre eller blot mere egnede løsninger til SOSU-STV. Derfor anbefales det, at disse forslag læses 
som et udgangspunkt for en videre afsøgning af teknologiske alternativer, hvilken bør foretages i samarbejde mellem bl.a. 
undervisere, IT-konsulenter, ledelse og pæd. IT. 
9 Se: www.atea.dk.  
10 Se: https://zoom.us/  

http://www.atea.dk/
https://zoom.us/
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læringsforløbet varer. Dermed kan dette Zoom-møde både tjene som et uformelt læringsfællesskab el-

ler til at understøtte hybridt gruppearbejde. 

 

5.2.2. Løsning 1: Når meget af en uddannelse er hybrid. 

Hvis man ønsker at organisere en uddannelse, så store dele af undervisningen tilrettelægges som hybrid 

(fx 30% - 100%), så stiller det høje krav til den teknologiske læsning. For i dette scenarie er det nødven-

digt med en ligeværdig og driftssikker, teknologisk løsning, så både online og fysiske deltagere har lige 

gode forudsætninger for at lære. Derfor bør teknologisk indretning og udstyr (som et minimum i imple-

menterings- og udviklingsfasen) designes som stationært i ét dedikeret, hybridt undervisningslokale. 

Herudover skal teknologi og udstyr understøtte, at alle deltagere (både on- og offline) kan se og høre 

hinanden. 

Som følge heraf kalder dette scenarie på en løsning, som består af et højtalersystem i klasselo-

kalet, adskillige aktive kameraer og én aktiv mikrofon i loftet, som automatisk kan fokusere og prioritere 

både lyd og billede på det, der foregår forskellige steder i det fysiske klasserum. Og der bør også instal-

leres en skærm bagerst eller i siden af lokalet, hvorpå underviseren og hele klassen kan se onlinedelta-

gerne. I forbindelse med gruppearbejde skal eleverne anvende kamera og mikrofon på egne enheder. 

Fordi denne løsning er både omfattende og anvender state-of-the-art automatiseringsteknologi, så vil 

dette også være den dyreste løsning. 

I illustrationen herunder kan ses et eksempel på, hvordan en sådan hybrid løsning kan se ud. I 

denne løsning anvendes kameraet Poly Studio X7011, som er placeret under tavlen/projektorbilledet og 

har kameralinserne rettet mod deltagerne i det fysiske klasserum. Poly Studio X70 har indbygget mikro-

fon, højtaler og to indbyggede 4K-kameraer, som kan styres automatisk af kunstig intelligens (zoom, 

fokus, vinkel, m.m.). Herudover er tilsluttet et udvidelseskamera, Poly E7012, som sidder bagerst i lokalet 

og filmer underviseren. Mikrofonen er en Sennheiser TeamConnect 213 med zoneinddeling samt auto-

matisk støjreducering og lydprioritering. Sennheiser TeamConnect 2 kan ses som en lille grålig firkant, 

der hænger i loftet. I siden af lokalet kan man opsætte en hvilken som helst skærm/monitor, hvorpå 

man kan se onlinedeltagere.  

                                                      

 

11 Se: https://www.poly.com/sg/en/products/video-conferencing/studio/studio-x70  
12 Se: https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/studio/studio-e70   
13 Se: https://da-dk.sennheiser.com/tcc2  

https://www.poly.com/sg/en/products/video-conferencing/studio/studio-x70
https://www.poly.com/us/en/products/video-conferencing/studio/studio-e70
https://da-dk.sennheiser.com/tcc2
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Figur 1: Eksempel på løsning med kameraer for og bag (fx Poly Studio X70 & E70), loftsmonteret mikrofon (fx Sennheiser 

TeamConnect 2) og monitor med onlinedeltagere i siden af lokalet. Gruppearbejde finder sted via kamera og mikrofon på 

deltagernes egne enheder. 

 

5.2.3. Løsning 2: ’Hybrid lite’ – når kun dele af en uddannelse er hybride. 

Ønsker man at organisere en uddannelse, så kun dele (fx 1% - 30%) af undervisningen er hybrid, så kan 

det måske være tilstrækkeligt med mindre omfattende, teknologiske løsninger. Dog er det stadig afgø-

rende, at der er tale om robuste og driftssikre løsninger, som i implementerings- og udviklingsfasen 

indrettes som stationære i ét hybridt undervisningslokale. 

Grundet de høje krav til lydkvalitet bør man i denne løsning stadig anvende en aktiv loftsmikro-

fon af høj kvalitet, som automatisk kan fokusere, filtrere og prioritere lyd i klasserummet. Men man kan 

måske nøjes med blot ét statisk kamera, som kun er rettet mod underviseren/tavlen/projektoren. Med 

denne løsning kan kun underviser og onlinedeltagere se hinanden via det ene kamera i lokalet og un-

derviserens egen computerskærm14. Og via et højtalersystem i klassen og den aktive mikrofon i loftet 

kan alle deltagere i det hybride læringsrum høre og tale til hinanden. I denne løsning er det også muligt, 

at online og fysiske deltagere kan både se og samarbejde med hinanden via kamera og mikrofon på egne 

                                                      

 

14 Dermed undgår man også GDPR-problematikker forbundet med at filme i et klasserum. 
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enheder, hvis blot de forbinder til dét zoom-møde, som findes til hvert læringsforløb. Eventuelt kan man 

også i denne løsning installere en skærm/monitor bagerst eller i siden af det fysiske lokale, hvorpå online 

deltagere kan ses. 

I illustrationen herunder kan se et eksempel på en sådan løsning. Her kan anvendes et hvilken 

som helst HD-kamera, som er kompatibelt med Zoom (fx Poly Studio E70). Dette kamera er kun rettet 

mod underviser og tavle/projektor. Mikrofonen er også her en Sennheiser TeamConnect 2, som hænger 

i loftet. 

 

 

Figur 2: Eksempel på ’hybrid lite’-løsning med kun ét kamera (fx Poly Studio E70) og loftsmonteret mikrofon (fx Sennheiser 

TeamConnect 2). Eventuelt kan tilføjes en skærm/monitor bagerst eller i siden af lokalet, hvor fysiske deltagere kan se onli-

nedeltagere. Gruppearbejde finder sted via kamera og mikrofon på deltagernes egne enheder. 

 

5.2.4. Løsning 3: Hybride læringsrum med Microsoft Teams og Surface Hub 

For nogle år siden investerede Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg i et interaktivt white-

board; en såkaldt ”Surface Hub” fra Microsoft15. Dette er en samarbejdsplatform baseret på mødepro-

grammet, Microsoft Teams16, som kan anvendes til både digitale møder og samarbejde på tværs af af-

delinger. 

                                                      

 

15 Se: https://www.atea.dk/eshop/campaigns/microsoft-surface-hub  
16 Se: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software  

https://www.atea.dk/eshop/campaigns/microsoft-surface-hub
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
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 I så fald man er villig til at udforske brugen af Microsoft Teams i det hybride læringsrum, så kan 

man også overveje at udvide de eksisterende Surface Hubs med et eksternt kamera såsom Poly Studio 

E70 og en aktiv loftsmikrofon såsom Sennheiser TeamConnect 2. I denne løsningsmodel, som også er 

stationær, vil en Surface Hub være opsat bagerst i lokalet og filme underviseren forrest i lokalet samt 

eleverne bagfra. Det tilsluttede, eksterne kamera vil så skulle sidde forrest i lokalet og være rettet mod 

eleverne i lokalet. På denne måde kan underviser, online- og fysiske deltagere se hinanden via henholds-

vis Surface Hub’en og det eksterne kamera. Dog vil fysiske deltager skulle vende sig om for at se online-

deltagerne på Surface Hub’en. Og på samme måde som i de øvrige løsninger vil den eksterne mikrofon 

skulle sidde i loftet. I forbindelse med gruppearbejde skal eleverne anvende kamera og mikrofon på 

egne enheder. Et eksempel på denne løsning kan ses illustreret herunder: 

 

Figur 3: Eksempel på løsning med Microsoft Surface Hub (peger mod tavlen), ét ekstra frontmonteret kamera (fx Poly Studio 

E70) forrest i klassen (peger mod eleverne) og loftsmonteret mikrofon (fx Sennheiser TeamConnect 2). Gruppearbejde finder 

også her sted via kamera og mikrofon på deltagernes egne enheder. 

 

6. Pædagogisk-didaktiske overvejelser 

I ovenstående kunne læses refleksioner over det hybride læringsrums særlige vilkår, logikker og udfor-

dringer. I den forbindelse er også opstillet bud på teknologiske løsninger til, hvordan det hybride læ-

ringsrum kan implementeres. Herunder vil undersøgelsen nu koncentrere sig om at foreslå en række 

pædagogisk-didaktiske principper og overvejelser, som den hybride underviser kan eller bør gøre sig. 
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Disse principper og overvejelser er inspireret af (1) Lund-Larsen & Jørgensens (2020) praktiske guide til 

det hybride læringsrum, (2) Christensen, Hansen & Kjærs (2020) forslag til roller og kompetencer samt 

(3) Hilli, Nørgård, & Aaens (2019) praktiske erfaringer med hybrid undervisning. 

 

6.1. Hybrid eller ’hybrid lite’? 

Den første overvejelse, som enhver uddannelsesinstitution eller underviser bør gøre sig, hvis man øn-

sker at integrere det hybride læringsrum i sin portefølje af undervisningstilbud, er, hvorvidt man ønsker 

at tilbyde en helt eller delvist hybrid undervisningsform. For det kræver væsentligt færre pædagogisk-

didaktiske omstillinger hos underviseren at arbejde med en blended eller ’lite’ form for hybriditet, end 

det gør at foretage en komplet transformation af al undervisning på en uddannelse til et hybridt format. 

 

6.2. Stilladseret opstart, prøvehandlinger og evaluering 

I implementerings- og udviklingsfasen af den hybride undervisningsform bør man benytte sig af en stil-

ladseret og gradvis introduktion til det hybride læringsrum. Dette indebærer, at der bør foretages grad-

vise prøvehandlinger hos både undervisere og elever, så der kan sikres mulighed for support, vejledning 

og hjælp samt overskud hos undervisere til at eksperimentere med muligheder og begrænsninger i det 

hybride læringsrum og justere undervisningen løbende. Af samme grund bør der også etableres en tæt 

dialog og samarbejde mellem pædagogiske IT-vejledere og de undervisere, som skal forsøge sig med det 

hybride læringsrum. 

For at skabe en frugtbar ramme for prøvehandlinger i implementerings- og udviklingsfasen kan 

det måske være hensigtsmæssigt med fleksibel, hybrid ramme, hvor op til fx tyve procent af undervis-

ningen kan tilrettelægges som hybrid. På den måde kan underviseren få mulighed for at eksperimentere 

med undervisningsformer og -aktiviteter i en bestræbelse på at afsøge, i hvilke sammenhænge det hy-

bride læringsrum bedst egner sig. I forbindelse med prøvehandlinger er det dog vigtigt, at hybride un-

dervisere ikke står alene, men er i kontakt til et professionelt lærings- og praksisfællesskab, hvor man 

sammen kan vidensdele samt reflektere over hybride udfordringer, tilgange og løsninger. Herudover 

bør der løbende foretages formative ’stikprøver’ af elevernes oplevelse af at være en del af det hybride 

læringsrum. For herigennem kan tilvejebringes værdifuld indsigt til undervisere og ledelse, som kan virke 

til justering og udvikling af nye former for hybrid undervisning eller organiseringen heraf. 
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6.3. Rammer og retningslinjer i det hybride læringsrum 

Som blev nævnt tidligere, stiller det hybride læringsrum høje krav til underviserens rammesætning, 

struktur og klasseledelse. I den forbindelse er det også væsentligt, at underviseren er tydelig omkring 

de krav og retningslinjer, som er gældende i det hybride læringsrum. Her er det centralt, at der selvføl-

gelig gælder mange af de samme regler og retningslinjer for onlinedeltagere, som der gør i det fysiske 

klasserum. Disse retningslinjer kan fx være, at det forventes af online deltagere, at: 

• De er velsoignerede og påklædte. 

• De sidder ved et bord og udelukkende fokuserer på undervisningen, som de ville gøre det i et 

fysisk klasselokale (de må fx ikke ligge i sengen, spise, ryge, SMS’er, cykle, træne, se TV eller 

andet). 

• Kameraet er tændt i alle lektioner og må kun slukkes i pauser, så underviseren bedre kan fast-

holde kontakt til eleven og opmærksomhed på elevens læring. På samme måde skal det under 

hele lektionen være muligt for underviseren at få kontakt til den enkelte onlinedeltager. Fx kan 

det resultere i fravær, hvis kameraet slukkes, eller hvis underviseren ikke kan få kontakt til ele-

ven. For i sådanne tilfælde ved underviseren reelt ikke, om eleven følger med i undervisningen.  

• De rækker hånden op via håndsoprækningsfunktionen i Zoom. 

• De slukker for sin mikrofon, når de ikke taler. 

• De deltager i opgavearbejde på lige fod med elever i det fysiske klasserum. Fx skal online delta-

gere, som samarbejder med fysiske deltagere, bidrage og tage medansvar, som hvis de var del-

tagere i klassen (fx fremlægge, diskutere, m.m.). Derfor skal de også være tilgængelige for lektie- 

og gruppearbejde med onlinedeltagelse, hvis gruppearbejdet kræver det. 

 

Fordi den hybride underviser skal rammesætte og eksplicit strukturere den hybride undervisning, bør 

lektioner begynde med, at der fortælles om lektionens aktivitetsplan. Helt praktisk handler rammesæt-

ning om, at undervisningens hvem, hvad, hvorfor, hvordan og hvornår gøres tydeligt for eleverne – gerne 

opdelt i tidssegmenter. I den forbindelse er det også væsentligt, at elever gøres opmærksomme på, 

hvorvidt og hvordan de vil få feedback på sit arbejde. Og som tidligere nævnt bør man tilrettelægge 

hybrid undervisning omkring tydelige, formative evalueringsstrukturer, som kan sikre, at undervisere og 

elever kan have en finger på læringsprocessernes puls, og at elever kan tage ansvar for egen læring. 

 Under instruktioner bør underviseren søge for, at der efterlades plads til gensidig dialog med 

både fysiske og onlinedeltagere omkring lektionsplanen. Eventuelt kan man bede onlinedeltagere om 

at gentage lektionsplaner eller opgaveinstruktioner med egne ord. På den måde kan man bedre imødegå 
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eventuelle misforståelse/forvirring. Og for at sikre en tydelig rammesætning og struktur bør man så vidt 

som muligt benytte en fælles, digital læringsplatform eller LMS (fx Moodle) til at rammesætte undervis-

ningen. 

 

6.4. Principper for undervisning i det hybride læringsrum 

Som udgangspunkt skal underviseren opstarte den hybride undervisningssituation ved etablere en god 

kontakt til både online og fysiske deltagere. I den forbindelse kan det være en god ide at etablere en 

uformel dialog i det hybride klasserum, hvor alle byder ind med en hilsen. Denne dialog kan eventuelt 

indledes med en samtale om video- og lydkvalitet, så man er sikker på, at alle er med og klar. Alternativt 

kan man også parre en onlinedeltager med en fysisk deltager (via den fysiske deltagers egen enhed) og 

opstarte med en refleksion over tidligere arbejde. Det væsentlige er her, at underviseren har fokus på 

som udgangspunkt at inddrage onlinedeltagere i klasserummet, så de ikke reduceres til tilskuere. 

 

6.4.1. Mindre tavlebaseret undervisning. Mere dialog og elevaktivitet. 

Som det tidligere blev nævnt, er det hybride læringsrum måske ikke så egnet til tavlebaseret undervis-

ning, som det er egnet til en undervisningsform, der har elevdialog og -samarbejde i centrum. Dette er 

igen for at modvirke, at onlinedeltagere bliver passive tilskuere. Det betyder, at underviseren i det hy-

bride læringsrum i mindre grad bør være instruktør/docent, og i højere grad må indtræde i en rolle som 

sparringspartner og læringsvejleder. Af samme grund er det væsentligt, at underviseren vægter under-

visningsaktiviteter, hvor alle elever kan være aktive, og hvor onlinedeltagere inddrages og deltager på 

lige fod med fysiske deltagere. Aktiviteter med elevaktivitet i centrum kan fx være: 

• Elevsamarbejde (Padlet, Office 365, Mindmeister, m.m.). 

• Projektarbejde. 

• Vejledning (i grupper og individuelt). 

• Individuel opgaveskrivning/-løsning. 

• Fremlæggelser. 

• Gruppediskussioner i Breakout Rooms. 

• Selvstændig studie/læsning. 

• Quizzer (Kahoot, AHA-slides, m.m.). 

Til afholdelse af deciderede, faglige oplæg/plenumundervisning kan underviseren eventuelt anvende 

undervisningsformen flipped learning, hvor der optages faglige video- eller lydoplæg, som eleverne kan 

se (og gense i forbindelse) med læringsaktiviteter og opgaveløsning. Den hybride underviser kan også 
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overveje, om ikke også skriftligt opgavebeskrivelser bør understøttes af sådanne optagelser. Hvis der 

ses et særligt potentiale i en mere traditionel plenumundervisning, kan underviseren også overveje at 

afholde at afholde den med obligatorisk, fysisk deltagelse. 

 

6.4.2. Variation og radikal, didaktisk innovation. 

Under gennemgangen af rundspørgen hos elever og undervisere på ungdomsuddannelser (Jørgensen, 

et al., 2020) så vi, at både undervisere og elever oplevede onlineundervisningen som værende ensfor-

mig. Og på samme måde som fjernundervisningen gør det, betyder det hybride læringsrum også en 

række muligheder og begrænsninger for, hvordan man (ikke) kan holde skole. Hvis disse begrænsninger 

ikke skal få en negativ indflydelse på undervisningens variation, er det væsentligt, at der hos den hybride 

underviser er fokus på at udnytte de særlige muligheder samt overkomme de iboende begrænsninger, 

som gør sig gældende i det hybride læringsrum. 

For en stor del af det fysiske læringsrums undervisningsaktiviteter gælder det, at det simpelthen 

ikke er muligt med en direkte oversættelse til en online eller hybrid kontekst. Fx kan man ikke på helt 

samme måde afholde klassediskussioner, walk’n’talk, Cooperative Learning-øvelser, m.m. Derfor er den 

hybride underviser nødt til at gentænke den traditionelle tilgang til undervisning og variation i en hybrid 

kontekst. Her er det væsentligt at skelne mellem arketyperne: (1) at gentænke henholdsvis aktiviteter 

(inkrementel innovation) og (2) at gentænke målopfyldelse (radikal innovation). Gentænkes der aktivi-

teter, forsøger man at justere de vante undervisningsaktiviteter til en ny kontekst. Her er begrænses 

didaktisk innovation med et udgangspunkt i én (specifik type af) aktivitet og foregår inkrementelt. Gen-

tænkes derimod målopfyldelse, forsøger man mere radikalt at innovere på, hvordan specifikke mål kan 

indfris på helt nye måder i nye kontekster. Her begrænses den didaktiske innovation derfor ikke til én 

specifik (type af) aktivitet, men åbner for helt nye tilgange og (typer af) aktiviteter, som har potentiale 

til at indfri mål for undervisningen – faglige, personlige og sociale. 

Det hybride læringsrum kalder på en mere radikal form for didaktisk innovation, der kan imøde-

komme de særlige rammebetingelser og -vilkår, som gør sig gældende i det hybride læringsrum17. Og i 

den forbindelse er det – som tidligere nævnt – væsentligt, at underviserens målsætninger ikke kun har 

fokus på videns-, færdigheds- og kompetencemål, men også har øje for elevers personlige og sociale 

(udviklings-)behov. 

 

                                                      

 

17 I den forbindelse kan man med fordel også anvende Den eDidaktiske Overvejelsesmodel (se bilag 1), som er udviklet af 
Det Nationale Videncenter for elæring (eVidenCenter - Det Nationale Videncenter for e-læring, u.d.). 
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6.4.3. Formativ evaluering og vejledning 

Evaluering og vejledning kan finde sted på mange forskellige måder. Der kan fx være tale om mere for-

melle former såsom fx planlagte lærersamtaler, mundtlig feedback eller skriftlige kommentarer i opga-

ver.  Men der kan også være tale om mere uformelle former såsom et anerkendende blik, et bekræf-

tende smil eller en opmuntrende, mundtlig kommentar. Når (dele af) læringsrummet rykkes online, kal-

der det derfor også på, at vores evaluering- og vejledningsformer følger med. Det er således ikke kun 

didaktikken, som skal være innovativ, men også den måde hvorpå undervisere vejleder, anerkender og 

opmuntrer sine elever i forbindelse med deres lærings- og dannelsesproces – fagligt, personligt og soci-

alt. 

 I det hybride læringsrum er det vanskeligt for underviseren at vejlede alle elever på én gang. 

Derfor skal der i stedet lægges vægt på, at lærervejledning og -evaluering kan foregå individuelt eller i 

mindre grupper. Herudover kan det også være relevant at eksperimentere med evalueringsformer så-

som peer-to-peer (P2P), hvor elever vejleder og vurderer hinanden ud fra af læreren fastlagte og tyde-

lige kriterier. Dog skal det påpeges, at P2P-evaluering aldrig kan erstatte den mere kompetente lærer-

vejledning. 

 I det fysiske klasserum kan underviseren løbende holde øje med sine elevers læringsprogression 

ved at undersøge deres arbejde eller ved at initiere uformelle, evaluerende dialoger med sine elever, 

mens de arbejder. Denne form for løbende evaluering kan den hybride underviser selvfølgelig stadig 

anvende med de fysiske deltagere, men det er vanskeligere for underviseren at ”holde en finger på 

pulsen” hos sine onlinedeltagere. For underviseren kan ikke på samme måde holde øje med onlinedel-

tagernes læringsprogression og arbejde. Derfor anbefales det, at den hybride underviser tilrettelægger 

sin undervisning omkring tydelige evaluerings- og vejledningsstrukturer, som er fælles for alle fag og 

undervisere. Det kan fx være via (a) pop-in-samtaler på Zoom, hvor underviseren spontant ringer ele-

verne op, (b) hyppige individuelle eller online/hybride gruppevejledninger, (c) P2P-evaluering, og (d) ved 

at onlinedeltagere deler sine arbejdsdokumenter med undervisere. Tilrettelægges den hybride under-

visning omkring lignende strukturer, kan underviseren stadig få indblik i sine onlinedeltageres lærings-

progression og yde vejledning herpå. 

Dette indebærer som tidligere nævnt et skift i underviserens rolle fra instruktør og til læringsvej-

leder. For hvis det skal sikres, at der kan ydes vejledning på og under elevernes læringsproces, må un-

derviseren selvsagt tilrettelægge sin undervisning, så han eller hun faktisk kan være tilgængelig til at yde 

vejledning samt holde øje med sine elevers læringsproces. Dette forhold tyder på, at det ikke nødven-

digvis er hensigtsmæssigt at anvende den hybride undervisningsform i alle læringssammenhænge. 
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6.4.4. Buddy-ordninger og uformelle læringsrum 

Det kan være ressourcekrævende for den hybride underviser at skulle være opmærksom på to forskel-

lige modaliteter i det hybride læringsrum: den online modalitet og den fysiske modalitet. Samtidig er 

der som tidligere nævnt en iboende risiko for, at onlinedeltagere kan blive passive eller føle sig ”hægtet 

af” i undervisningen – fagligt såvel som socialt. Som følge heraf kan det ifølge Lund-Larsen & Jørgensen 

(2020) være relevant med en såkaldt ”buddy-ordning” (s. 14). I en buddy-ordning parres fysiske delta-

gere med onlinedeltagere og får til ansvar for at holde øje med, om de rækker hånden op, har spørgsmål 

eller forstår opgaver. Herudover kan buddy-ordninger eventuelt udvides til at gælde i mere uformelle 

og sociale sammenhænge, så der kan være opmærksomhed på at inkludere og integrere onlinedeltagere 

i fx pauser. 

 Med henblik på klasserummets sociale aspekter kan det muligvis være en god idé, hvis undervi-

seren sørger for at strukturere og rammesætte nogle uformelle læringsrum. Det kan fx være faste, dag-

lige tidspunkter til lektielæsning i et dedikeret zoom-møde (fx holdets rum). På den måde kan man må-

ske i højere grad understøtte et socialt liv på tværs af online og fysiske deltagere uden for skoletiden. 

 

6.5. Kompetenceudvikling 

Før man kan gå i gang med at tilrettelægge kompetenceudvikling, er det ifølge Christensen, Hansen & 

Kjær (2020) afgørende, at man først har identificeret og systematiseret de underviserroller og kompe-

tencer, der er behov for. Der findes endnu ikke studier, som fortæller, hvilke kompetencer og undervi-

serroller der kræves af den hybride underviser. Men på baggrund af et omfattende litteraturstudie pe-

ger Christensen, Hansen & Kjær på en række roller og kompetencer, som forudsættes hos den blendede 

underviser, samt ressourcepersoner, som kan overtage eller understøtte underviseren i arbejdet med 

det hybride læringsrum.18 Fx i forhold til at håndtere praktiske elementer, såsom at opsætte hybride 

kurser på institutionens e-læringsplatform (LMS), uploade og organisere materialer, klargøre værktøjer, 

levere support på teknologiske løsninger, m.m. Og fordi den blendede og hybride undervisningsform 

                                                      

 

18 På Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg har vi allerede etableret et ressourceteam bestående af pædagogiske 

IT-konsulenter, som arbejder med bl.a. udviklingsarbejde, IT-didaktisk innovation og drift af e-læringsplatformen, Moodle 

(LMS). I forbindelse med prøvehandlinger med det hybride læringsrum anbefales det derfor, at der iværksættes et tæt sam-

arbejde mellem den hybride undervise og pædagogiske IT-konsulenter, som kan understøtte eller overtage dele af den hy-

brides undervisers arbejde med de teknologiske løsninger både før, under og efter undervisningen. 
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har en del fællestræk, anses det som relevant at fremdrage disse konklusioner i tabellen herunder (2020, 

s. 11-14): 
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6.5.1. Undervisere skal selv opleve online deltagelse. 

Christensen, Hansen & Kjær (2020) på også, at ét af de vigtigste elementer i at klæde undervisere på til 

at undervise i blended og online læringsmiljøer er, at der i kompetenceudvikling arbejdes med undervi-

seres mindset. Dette, foreslår de, kan finde sted med udgangspunkt i, at underviserne selv oplever, 

hvordan det er at være studerende på et blended – eller i dette tilfælde, hybridt – undervisningsforløb. 

På denne måde kan underviserne bedre opnå en levet forståelse for de behov, potentialer og faldgruber, 

som gør sig gældende for onlinedeltagere i det hybride læringsrum. 

 

7. Sammenfatning 

Formålet med denne undersøgelse var at sprogliggøre og vejlede omkring de teknologiske, pædagogiske 

og didaktiske muligheder og udfordringer, som kan identificeres i arbejdet med hybrid undervisning på 

Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. Undersøgelsen fandt, at det hybride læringsrum stiller 

høje krav til både teknologiske løsninger og underviseres pædagogisk-didaktiske tilgange. Hvis man øn-

sker at udforske det hybride læringsrum som en alternativ eller ny undervisningsform, anbefales derfor 

følgende: I opstartsfasen bør man forsøge sig med et hybrid lite-format (blended/delvist hybrid) og grad-

vise prøvehandlinger. For den hybride underviser skal ikke blot overføre det fysiske klasserums traditi-

onelle didaktik og pædagogik til en hybrid kontekst, men skal snarere gentænkte (hele eller dele af) 

måden at holde skole på. Og hertil er der brug for sparring, kompetenceudvikling, vidensdeling og sup-

port. Derfor bør disse prøvehandlinger foretages i et professionelt praksisfællesskab og i samarbejde 

med pædagogiske IT-vejledere. Det anbefales også, at ledelse og undervisere tager højde for, at arbejde 

med det hybride læringsrum er et udviklingsarbejde i sin spæde begyndelse, hvilket ressourcekrævende 

for både undervisere og elever. 

Denne undersøgelse foreslog også tre tentative, teknologiske løsninger til det hybride lærings-

rum. Fælles for disse er, at de med henblik på brugervenlighed og driftssikkerhed i implementerings- og 

udviklingsfasen bør være stationære. Senere hen, når undervisere er øvede i at undervise i det hybride 

læringsrum, kan disse løsninger eventuelt konverteres til mobile varianter. Hvilke af de tre løsninger, 

der skal arbejdes med, afhænger af, hvilke behov der skal imødekommes: ”Løsning 1” er bedst egnet til 

det fuldstændigt hybride læringsrum, hvorimod ”løsning 2” kan være tilstrækkelig til det delvist hybride 

læringsrum (hybrid lite), og ”løsning 3” muliggør anvendelse af forud eksisterende Surface Hubs på So-

cial- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg. Disse tre løsningsforslag skal alle læses som resultater af 

en første afsøgning, som hver især lægger op til mere dybdegående undersøgelse. 
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9. Bilag: Den eDidaktiske overvejelsesmodel 

 


